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Analys

NATURRESERVAT LEKPLATS, FÄLT/ÅKER SKUMMESLÖVSTRAND BEFINTLIG BEBYGGELSE

Landskap, popplarna
Tallskogen i dagens Hemmeslöv planterades omkring år 1900 för att fixera 
sanden. I anslutning till planområdet finns ett par mindre talldungar. Marken 
utgörs i övrigt av öppen mark i form av åker och igenväxande betesmark. 
Strax öster om planområdet bildar en rad popplar en vacker och tydlig 
gränslinje. Härifrån hämtar vårt förslag sitt namn.

Kvaliteter i den skapade utemiljön
I anslutning till planområdet har gångslingor, utomhusgym, bollplan, 
lekplats samt grillplats anlagts under 2017. Funktionerna nyttjas redan idag 
flitigt av bland annat de närboende. 

Befintlig bebyggelse
Själva planområdet innehåller idag ingen bebyggelse. Omgivande bebyggelse 
i Hemmeslöv består av friliggande villor, både för fritidsändamål och för 
permanentboende. Mellan husrader, längs svagt krökta gator, finns generöst 
tilltagna grönstråk som binder samman området med havet och stranden. 
Allt detta gör att känslan av natur och skog sätter områdets ton. De närmast 
anslutande fastigheterna har nya bostadshus uppförda i grupper. Vårt förslag 
till bebyggelse utgör likt dem en serie av byggnadskroppar placerade med 
avstånd som medger ut- och inblickar i området.  

Kopplingar
Planområdet är väl försörjt med kollektivtrafik. Båstads järnvägsstation 
ligger cirka 1,5 km söderut. Busshållplats för linje 525 ligger längs Norra 
vägen i nära anslutning till planområdet. Den går till Båstads centrum (linje 
525+501) och Östra Karup och stannar även vid Båstads järnvägsstation.
Hemmeslöv är idealiskt att ta sig fram på till fots och med cykel. Området 
är i stort sett helt platt och med gena gång- och cykelkopplingar. Med cykel 
tar man sig till planområdet från Båstads centrum via cykelväg längs havet 
och sedan längs Kustvägen, en färd på cirka 15 min. Från planområdet till 
Båstad station tar cirka 5 min att cykla.

Datum:  2021-06-04
Skala:  1:10000

200 m

KUSTVÄG NORRUT MOT HALLANDCYKELVÄNLIG VÄG

CYKEL- OCH BILVÄG

BÅSTAD CENTRUM - 3 km

HAVET 700M FRÅN BEBYGGELSE
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NATURRESERVAT
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Vårt förslag

GESTALTNING

“Volymelement  i trä  
     - ett enkelt sätt att bygga miljö- och klimatvänligt”

En av de bästa tillgångarna med platsen är den fantastiska havsnära naturen i 
denna del av Båstad, omgivningarna och naturen har inspirerat oss till att jobba 
med smala byggnader och småskaliga typologier – en lätt och ljus arkitektur 
inspirerad av skärgårdsarkitektur som man finner både på Västkusten och i 
Skåne, men på ett nytt modernt sätt. 

Fasadmaterialen är vita skivor och ljust trä och byggnadernas stommar är 
helt och hållet i trä, sk. Volymelement – eller ”trämoduler”. Att bygga 
flerbostadshus med fabriksproducerade trämoduler ger många fördelar 
jämfört med andra byggmaterial. De minskar utsläpp av växthusgaser kraftigt 
– trä binder koldioxid.  Träbyggande ger ett gott inneklimat och även en 
kontrollerad ekonomi, ökad kvalitet i byggprocessen med exempelvis större 
precision, minskad risk för fuktskador samt minskat spill i produktionen.  

Modulerna har även inspirerat till form och gestaltningsmässiga grepp, 
exempelvis hus A och B:s förskjutna övervåningar som ger vacker variation i 
huskropparna och skapar skyddade balkongnischer för lägenheterna.  

Balkongerna fästs i en lätt vitmålad träpelarstruktur som ramar in byggnaderna 
och ger liv och skuggspel åt fasaderna- samma tema återkommer i båda 
hustypologierna där balkongerna placeras förskjutet mellan våningar för 
dynamisk variation. Några fasader är lite mer slutna, där delas större ytor upp 
med ribbverk i trä för att skapa intressant skuggspel och bryta ned skalan.

Miljö och energi går hand i hand – de byggnader vi föreslår är tänkta att ha ftx- 
system för minimering av värmeförluster i ventilationsluften – värmeisolering 
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och fönsterstorlekar är väl balanserade för att klara de energikrav som ställs.  
Utöver anpassning av bebyggelsen samt val av värmeåtervinning från 
frånluften kommer taken på samtliga hus att utrustas med solceller. Dessa 
placeras på låga ställningar vilket möjliggör ett i stort sett osynligt montage.

“Två olika hustypologier ger fler olika typer av lägenheter”

Hustyp A och B har samma uttryck och skiljer sig bara åt i byggnadernas 
längd. De är utformade med entréer i två våningar. Från våning ett når man en 
liten etagetrea - här delar två bostadsentréer på en entrébalkong med trappa. 
Dessa balkonger kan enkelt kopplas ihop med en passage och anslutas till hiss 
om det uppstår ett behov. Trappan kan också tillfälligtvis förses med lyftbord.

Hustyp C är ett normalt flerbostadspunkthus i fyra våningar, med centralt 
placerad hiss och trappa, men med lite nättare mått.
Samtliga lägenheter har generösa fönster och utblickar åt flera väderstreck 
med uteplatser och balkonger placerade i bra sollägen – hustyp A/B i söder 
medan hustyp C har balkonger och uteplatser på gavlarna som vetter åt 
antingen -sydost; morgon och förmiddagssol eller nordväst; kvällssol. 

Bostadshusen innehåller olika typer av lägenheter för olika behov och skeden 
i livet– allt från rymliga 2:or och 3:or över hörn med god förvaring,  minitvåor 
med plats för väl avskild sovalkov på bara 39 m2 och en minitrea i etage med 
utblickar åt 2 eller 3 håll i två våningar, med fantastisk utsikt från balkonger 
åt flera väderstreck. 

“Olika berikar”

Alla värderar bostäders egenskaper olika och under livets gång skiftar 
behoven. Därför tycker vi att variationer av bostädernas storlek och dess 
placeringar är bra.  
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Utemiljön - hemmets andra del

“Utformningen av de gemensamma grönytorna är det mäkti-
gaste styrmedlet för att skapa social hållbarhet”

En levande och omtyckt utemiljö skapar på ett naturligt sätt en trygg och 
levande plats. I byggnadernas orientering har vi kunnat tillgodose både en 
god kontakt med gatan och bra väderstreck för uteplatser och balkonger.  

Vi har genomgående lagt stor omsorg vid att placera byggnaderna på ett 
sätt som naturligt skapar utvändiga rum och som genererar största möjliga 
sammanhängande grönytor för lek, odling, och grillning samtidigt som det 
bildas mer privata uteplatser. 

Vi ville i detta projekt undvika stora sammanhängande parkeringsytor - 
något som lätt ger ett otrevligt och ödsligt intryck. Vi har därför brutit upp 
parkeringsytorna och fördelat dem i flera mindre ytor med mellanliggande 
grönska. Genom att dra tillbaka husen något från gatan ges utrymme till 
parkering och även till en liten förgårdsplats till entréerna. Detta ger en 
inbjudande gatukaraktär kantat med grönt, med husentréer tydligt orienterade 
mot gatan. Denna princip upprepas med viss variation utanför byggnadstyp 
C, där fler parkeringsplatser krävs. 

Förslagets samtliga sju byggnader ligger separerade, med luft och 
genomblickar mellan huskropparna för att ge orientering och kontakt med 
landskapet för övriga bostäder på angränsande tomter.  Mellan de smala 
gavlarna på hustyp C kan man se poppelradens vackra utsträckning som fond 
för området.  

“Gemensamma kontaktytor och spontana mötesplatser”
 
Utemiljön och utformningen av ytor kring entréer är grundläggande för den 
sociala hållbarheten - det är viktigt att skapa gemensamma mötesplatser och 
kontaktytor. 

Det är också mer gynnsamt för bra grannkontakter att vi har flera mindre 
byggnader med få lägenheter. I hustyp A/B sker entréer direkt från gata via 
mindre entrébalkonger som delas av 2 lägenheter. 

De gemensamma gårdarnas utformning är också mycket viktig. Möjlighet 
till odling lek och samvaro med inbördes kontaktytor skapar förutsättning 
för möten mellan generationer. Ännu en viktig del är god belysning och fri 
uppsikt över förgårdsplatser och gatuentréer.

I markplaneringen kring byggnaderna planteras fruktträd och bärbuskar för 
ätbara bär, som en ytterligare kvalitet för alla boende.
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Volymer - placering och typer
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Området nås med bil från Vildapelvägen 
och belastas inte av någon genomfartstrafik 
av bilar vilket ger en låg hastighet och 
mindre buller.

I nordsydlig riktning utformar vi ett 
gemensamt gång- och cykelstråk genom 
hela området och även på en del av tomten 
som heter Hemmeslöv 10:10

Poppelraden som ramar in området i öster 
fångar vinden från fälten och skapar en 
vacker fond.
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SEKTIONER VISAS PÅ NÄSTA SIDA
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KVARTER 1 - 3 VÅNINGAR - HUS TYP A OCH B

2 BYGGNADER MED 9 LGH - BYA 290 KVM
2 BYGGNADER MED 10 LGH - BYA 336 KVM
MARKYTA = 6358 KVM
BYA KVARTER 1 = 1252 KVM

KVARTER 2 - 4 VÅNINGAR - TYP C, PUNKTHUS

3 BYGGNADER MED  15 LGH- BYA 253
MARKYTA = 3746 KVM
BYA KVARTER 2 = 759 KVM
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Hus typ A/B

BOTTENVÅNING

Uteplats

Uteplats

Flaktrum/UC/EL

Balkong

Balkong Balkong

Balkong BalkongTerrass

2 rok

54 kvm

2 rok
59 kvm

2 rok
59 kvm

1 rok

39 kvm

3 rok
69.5 kvm

3 rok
69.5 kvm

FRD

BOTTENVÅNING

PLAN 1

PLAN 1-3

PLAN 2

Hus typ C

Boende för olika livsskeden

Vi har skapat olika typer av lägenheter för 
olika behov och skeden i livet– allt från 
rymliga 2:or och 3:or över hörn med god 
förvaring och minitvåor på bara 39 m2 
med plats för väl avskild sovalkov samt 
en minitrea i etage med utblickar åt 2 eller 
3 håll i två våningar, med fantastisk utsikt 
från balkonger åt flera väderstreck. En 
blandning av typologier ger en blandning 
av typ av boende, vilket i sig skapar möten 
över generationer.

Tvåa med generös uteplats med vy mot 
innergård

Tvåa med generös uteplats eller 
balkong, med vy mot popplarna 
eller mot förgården

Etagetrea med balkong och stor 
terrass

Etta med generös balkong, jättebra 
dagljus och mölighet att separera 
sovalkoven

HUS TYP A

1 rok - 1st
2 rok - 2st
3rok - 6st
BTA - 743 m2

BOA - 543 m2

TOTAL ANTAL LÄGENHETER TYP A, B OCH C - 80 st
1 rok - 20st
2 rok - 32st
3 rok - 28st

TOTAL BTA - HUS TYP A, B, C - 6256 kvm

BOA - 4544 m2

HUS TYP B

-
2 rok - 2st
3rok - 8st
BTA - 867 m2

BOA - 670 m2

HUS TYP C

1 rok - 6st
2 rok - 8st
-
BTA - 1012 m2

BOA - 706 m2

FAKTA

Lägenhetstyper



Vid poppelraden, markanvisningstävling Heden,  2021-07-09 s. 9 (13)

Materialitet

Fasadmaterialen är vita skivor och ljust trä 
och byggnadernas stommar är helt och hållet 
i trä, sk. volymelement – eller ”trämoduler”. 
Balkongerna fästs i en lätt vitmålad trästruktur 
som ramar in byggnaderna och ger liv och 
skuggspel åt fasaderna. Några fasader är lite 
mer slutna, där delas större ytor upp med 
ribbverk i trä för att skapa intressant skuggspel 
och bryta ned skalan.

Förgård

I vårt förslag är tanken att dra tillbaka husen 
något från gatan för att ge plats åt flera små 
ytor för p-platser och en liten förgårdsplats 
till entréerna. Det ger goda möjligheter till 
att få en inbjudande gatukaraktär kantad med 
grönt och med husentréer tydligt orienterade 
mot gatan. Utemiljön och utformningen av 
ytor kring entréer är mycket viktigt för den 
sociala hållbarheten; det är viktigt att skapa 
gemensamma mötesplatser och kontaktytor.

Hustyp A och B, fasad mot lokal gata
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Balkong, uteplats

För bra grannkontakter är det mer gynnsamt 
att vi har fler mindre byggnader med färre 
lägenheter. I hustyp A/B delas entrébalkongen 
med bara en granne. 
Samtliga uteplatser och balkonger är placerade 
i bra sollägen – hustyp A/B i söder, medan 
man i hustyp C har balkonger och uteplatser på 
gavlarna som vetter åt antingen sydost; morgon 
och förmiddagssol eller nordväst; kvällssol.

Sociala aktiviteter innergård

På båda delarna av fastigheten har vi placerat 
byggnaderna för att skapa största möjliga 
sammanhängande grönytor för delvis lek, odling 
och grillning med flera utomhusaktiviteter och 
delvis privata uteplatser samt parkering. De 
gemensamma gårdarnas utformning är viktig. 
Möjlighet till odling lek och samvaro med 
inbördes kontaktytor skapar förutsättning för 
möten mellan generationer.  Förutsättningar 
för sociala kontakter är en förutsättning för 
trygga miljöer.

Hustyp A och B, fasad mot innergård
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Entréer

Hustyp A och B är utformade med entréer i 
två våningar där man når våning två i en liten 
etagetrea från 1 våningens entré- detta gör att två 
lägenheter kan dela på en entrébalkong i detta 
läge och dessa kan enkelt kopplas ihop om det 
uppstår ett behov av hiss, eller tillfälligt förses 
med lyftbord /stolshiss. 

Hustyp C är ett mer ordinärt punkthus med 
centralt placerad hiss och trappa i fyra våningar. 
Hustyp C:s entré ligger i mitten på den enkla vita 
fasaden, där de vita träribborna och det lutande 
skärmtaket skapar variation i fasadstrukturen.

Hustyp C, gavelfasad
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Arkitektur, gestaltning

En av de bästa tillgångarna med platsen är 
den fantastiska havsnära naturen i denna del 
av Båstad. Omgivningarna och naturen har 
inspirerat oss till att jobba med smala byggnader 
och småskaliga typologier – en lätt och ljus 
arkitektur inspirerad av skärgårdsarkitektur 
som man finner både på Västkusten och i 
Skåne, men på ett nytt modern sätt.

Hustyp C, entréfasad



Vid poppelraden, markanvisningstävling Heden,  2021-07-09 s. 13 (13)

Cykelskydd med sedumtak

Med vegetation på taket förvandlas en livlös takyta till en 
blomstrande oas med många fördelar. Förutom att ge en vacker yta 
hjälper det också vid kraftigt regn eftersom det har stor förmåga att 
suga upp vattnet. Sedum skyddar även underliggande tak från väder 
och uv-strålning samtidigt som det renar luften.

Bilparkering samverkar med grönska

Träd och grönska i anslutning till parkeringsytor bidrar positivt 
i stadsmiljön. Grönska fångar upp nederbörden och en del kan 
avdunsta direkt vilket ger minskad avrinning. Dagvattnet blir en 
tillgång för växter. Samtidigt hjälper det att minska påverkan av de 
hårdgjorda ytorna.

Bil- och cykelparkering
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